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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 418 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ൈകവശ �മി�് പ�യം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

�ീ. െക. രാജൻ
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മലേയാര േമഖലകളിൽ റവന�, വനം
വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന
�ർ�ിയായി�� കർഷക�െട ൈകവശ �മി�്
പ�യം ന��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി�ം ഇനി നൽകാൻ അവേശഷി��
പ�യ��െട വിശദ വിവര��ം വ��മാ�േമാ;

(എ)

അ�ബ�ം I ആയി ഉ�ട�ം െച��.

 

(ബി) സം�� പരിേശാധന �ർ�ിയായി�ി�ാ�

േക�കൾ എ�യാെണ�ം പരിേശാധന
ത�രിതെ���ാൻ ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�ബ�ം II ആയി ഉ�ട�ം െച��.

 

(സി) �രഹിതരായ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

�മി�ം ഉടമ�ാവകാശ േരഖക�ം നൽ��തിന്
നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�േമാ?

(സി)
അ�ബ�ം III ആയി ഉ�ട�ം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   I

ക്രമ
നമ്പര

ജജില മറുപടജി

1 തജിരുവനന്തപുരന്ധം   സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന  പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ള  382  അശപക്ഷകളജില
സരവവ്വെ  അപശോകത  ഉള്ളതജിനശോല  (  വജിസസ്തീരണ്ണ  വവ്യതവ്യശോസന്ധം,  സരവവ്വെ
വവ്യതവ്യശോസന്ധം)  ആയതത്  പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനത്  സരവവ്വെ  നടപടജി  വചെയ
വരുന്നതന്ധം  അതജില  165  എണ്ണന്ധം സരവവ്വെ നടപടജി  പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ളതന്ധം
ബശോകജിയുള്ളവ  പൂരതസ്തീകരജിക്കുന്നതജിനത്  സതത്വര  നടപടജി  സത്വസ്തീകരജിച
വരുന്നതമശോണത്.

2 വകശോലന്ധം 529.9316  വഹക്ടര  ഭൂമജിയുവട  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന
പൂരതജിയശോയജിട്ടുളളതശോണത്.  ആയതജില  70  വഹക്ടര  വനഭൂമജികത്  പട്ടയന്ധം
നലകുന്നതജിനശോയജി  ശകന്ദ്ര  സരകശോരജിവന്റെ  അനുമതജി  മുന്നശോവല
ലഭജിചജിട്ടുളളതന്ധം  325  ഗുണശഭശോക്തശോകള്കത്  പട്ടയന്ധം നലകജിയജിട്ടുളളതമശോണത്.
ശകന്ദ്ര സരകശോരജിവന്റെ അനുമതജി ലഭജികശോന് ശശഷജിക്കുന്ന 459.9316 വഹക്ടര
വനഭൂമജിയുവട സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധനശോ വജിവരങ്ങള് ശകന്ദ്ര സരകശോരജിവന്റെ
അനുമതജികശോയജി  പരജിശവഷത്  ശപശോരട്ടലജില അപത്  ശലശോഡത്  വചെയ്യുന്നതജിനുളള
നടപടജികള്  നടന്നു  വരുന്നതശോണത്.  ശകന്ദ്രശോനുമതജി  ലഭജിക്കുന്ന  മുറകത്
ജജിലയജില  നശോലശോയജിരതജിലപരന്ധം  കുടന്ധംബങ്ങള്കത്  പട്ടയന്ധം  നലകശോന്
കഴജിയുന്നതശോണത്.  4566  ശപരശോണത്  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധനശോ  ലജിസജില
ഉള്വപ്പെട്ടജിട്ടുളളതത്.

3 പതനന്ധംതജിട്ട പതനന്ധംതജിട്ട ജജിലയജില 01.01.1977 നത് മുമ്പത് വനഭൂമജി കകശയ്യേറജി കകവശന്ധം
വചവരുന്ന ഭൂമജിയത്  പട്ടയന്ധം അനുവദജിക്കുന്നതജിശലകശോയജി വനന്ധം വകുപ്പുമശോയജി
ശചെരന്നത് നടതജിയ സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധനയജില 1970.04 വഹക്ടര വനഭൂമജി
കകശയ്യേറജിയജിട്ടുള്ളതശോയജി  കവണ്ടെതജിയജിട്ടുണ്ടെത്.  പ്രസ്തുത  പ്രശപ്പെശോസലജില
ഉള്വപ്പെട്ടത് വരുന്ന ഭൂമജി പരജിശശശോധജിക്കുന്നതജിനശോയജി ശകന്ദ്ര വനന്ധം പരജിസജിതജി
മനശോലയതജില  നജിന്നുന്ധം  18.03.2021 ല  ബശോന്ധംഗ്ലൂരജിവല  ശകന്ദ്ര  വനന്ധം
പരജിസജിതജി  മനശോലയതജിവന്റെ  റസ്തീജണല  ഓഫസ്തീസരകത്  നജിരശദശന്ധം
നലകജിയതജിവന്റെ അടജിസശോനതജില  2021  വസപ്റന്ധംബര മശോസന്ധം ബശോന്ധംഗ്ലൂര
ശഫശോറസത്  അകഡത്വസറജി  കമജിറജി  സല പരജിശശശോധന നടതജി ശകന്ദ്ര
വനന്ധം  മനശോലയതജിനത്  റജിശപ്പെശോരട്ടത്  സമരപ്പെജിചജിട്ടുണ്ടെത്.  ശകശോന്നജി  തശോലൂകജിവല
3000  കകവശങ്ങള്  2  വസ്പെഷവ്യല  ടസ്തീമജിവന  നജിശയശോഗജിചത്  സരശവ
വചെയജിട്ടുണ്ടെത്.  ശകന്ദ്രശോനുമതജി  ലഭജിക്കുന്ന  മുറയത്  റശോന്നജി  തശോലൂകജിവല
കകവശങ്ങളന്ധം വസ്പെഷവ്യല ടസ്തീമജിവന നജിശയശോഗജിചത് സരശവ്വെ വചെശയ്യേണ്ടെതണ്ടെത്.

4 ആലപ്പുഴ സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധന ശകസുകള് ഇലശോതതശോണത്

5 ശകശോട്ടയന്ധം മണജിവല  വജിശലജജിവല  ആലപ്ര  വപശോന്തന്പുഴ  പ്രശദശങ്ങള്  1910  വല
വസറജിലവമന്റെത് റജികശോരഡുകള് പ്രകശോരന്ധം ചെങ്ങനശോശശ്ശേരജി തശോലൂകജില മണജിമല
പകുതജിയജില പഴയ സരശവ  111/1  ലവപട്ട  1374.73  ഏകര വനഭൂമജിയജില
ഉള്വപ്പെട്ടതശോണത്  ടജി  സലതജിവന്റെ  സന്ധംയുക്തപരജിശശശോധന   4/1/2001-ല
പൂരതസ്തീകരജിചജിട്ടുള്ളതശോണത്.  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന  സമയതത്  668
കകവശകശോര  ഉണ്ടെശോയജിരുന്നു.  നജിലവജില  800  ല  അധജികന്ധം
കകവശകശോര  ഉള്ളതശോണത്.  ഇവരജില  600  പട്ടജികജശോതജി
വജിഭശോഗതജിലവപട്ടവരുമശോണത്.  ടജി  പ്രശദശങ്ങള്  ഉള്വപ്പെടന്ന  ആലപ്ര,
വപശോന്തന്പുഴ വനഭൂമജി,  വലജിയകശോവത്  വനഭൂമജി  എന്നസ്തീ  വനപ്രശദശങ്ങളവട
അവകശോശന്ധം  സന്ധംബനജിചത്  വചെറജിയതജി  ശജശോസഫത്  പരപ്പെജില
ഈറശതശോട്ടതജില  എന്ന  കക്ഷജിയുവട  കുടന്ധംബശോന്ധംഗങ്ങളന്ധം  മറ്റു  സത്വകശോരവ്യ



വവ്യക്തജികളന്ധം ശചെരന്നത് ബഹു ശകശോടതജി മുമ്പശോവക സമരപ്പെജിചത് MSA 1/81 നമ്പര
ശകസജിവല  10/1/2018  വല  വജിധജി  പ്രകശോരന്ധം  ആലപ്ര  റജിസരവത്
വനപ്രശദശതജില  സത്വകശോരവ്യ വവ്യക്തജികള്കത് പ്രമശോണ പരമശോയ അവകശോശന്ധം
അനുവദജിചത്  നലകജിയജിട്ടുള്ളതജിനശോല   ടസ്തീ  വനഭൂമജിയുവട  അവകശോശന്ധം
ഭശോഗജികമശോയജി  സത്വകശോരവ്യവവ്യക്തജികള്കത്  വന്നുശചെരുകയുന്ധം  ഇതജിവനതജിവര
സരകശോര  ബഹു  കഹശകശോടതജി  മുമ്പശോവക  RP-182/2018  നമ്പരശോയജി
സമരപ്പെജിച റജിവവ.  ഹരജജി തള്ളജിശപ്പെശോയജിട്ടുളളതശോണത്.  ടജി  വജിധജികള്വകതജിവര
സരകശോര  (വനന്ധംവകുപ്പെത്)  ബഹു.സുപ്രസ്തീന്ധം  ശകശോടതജി  മുമ്പശോവക  SLP(C)No-
15337  -  15338/2019  നമ്പരശോയജി  ശകസത്  ഫയല   വചെയജിട്ടുള്ളതന്ധം
നടപടജിയജിലജിരജിക്കുന്നതമശോണത്.

6 ഇടകജി സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന  പൂരതസ്തീകരജിചത്  പട്ടയന്ധം  അനുവദജിക്കുന്നതജിനശോയജി  5000
വഹക്ടര  ഭൂമജിയത്  ശകന്ദ്രശോനുമതജി  ലഭജിചജിരുന്നു.  ടജി  ഭൂമജികത്  പട്ടയന്ധം
അനുവദജിക്കുന്നതജിനശോയജി  ജജിലയജിവല  7  ഭൂമജി  പതജിവത്  വസ്പെഷവ്യല  ആഫസ്തീസത്
മുഖശോന്തജിരന്ധം  തടരനടപടജികള്  സത്വസ്തീകരജിച  വരുന്നു.  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന
പൂരതസ്തീകരജിചത്  ശകനശോനുമതജി  ലഭജിച  ഭൂമജിയജില  പട്ടയന്ധം  അനുവദജിക്കുന്നതജിനശോയജി
3125 അശപക്ഷകള് നജിലവജിലുളളതശോണത്.

7 എറണശോകുളന്ധം ശകശോതമന്ധംഗലന്ധം  തശോലൂകജില  675.5038  വഹക്ടര  വനഭൂമജികത്  വനന്ധം-റവനന
വകുപ്പെജിവന്റെ സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധന കഴജിഞത് ശകന്ദ്ര ഗവണ്വമന്റെത് അന്ധംഗസ്തീകശോരന്ധം
ലഭജിചജിട്ടുളളതശോണത്.  ഇതജില  325.4440  വഹക്ടര ഭൂമജി  1371  കകവശകശോരകശോയജി
പതജിച  നലകജി.  പതജിചത്  നലകശോന്  കഴജിയശോത  ഭൂമജികള്  ചുവവട
പറയുന്നവയശോണത്.
1.കശലലജിശമടത്  മണജികണ്ഠന്ചെശോല  (ഹജിലവമന്  വസറജിലവമന്റെത്  ആയതജിനശോല
പതജിചത് നലകശോന് കഴജിയശോതതശോണത്.) - 259.0890 വഹക്ടര
2.  ശറശോഡജിനത് ശവണ്ടെജി ഒഴജിവശോകജിയതത്  , KSEB ടവര കലന്, പശോറ എന്നജിവ മൂലന്ധം
ഒഴജിവശോകജിയതത് - 76.6082 വഹക്ടര
3.  അശപക്ഷ  ലഭജിചതജില  പട്ടയന്ധം  നലകശോന്  ബശോകജിയുളളതത്  (  അവകശോശ
തരകന്ധം, തക അടവശോകശോതതത് എന്നജിവ) - 14.30626 വഹക്ടര

ആവക - 350.0598 വഹക്ടര.

8 തൃശ്ശൂര  ശകന്ദ്രശോനുമതജി ലഭവ്യമശോയ 7,375  ശകസുകളജില നശോളജിതവവര 5,536  എണ്ണതജില
( 1,156.2009  വഹക്ടര)  പട്ടയങ്ങള് അനുവദജിചജിട്ടുളളതശോണത്.  ശശഷജിക്കുന്ന  1,839
ശകസുകളജില അശപക്ഷകള് ലഭവ്യമശോയ  853  എണ്ണതജില പതജിവുനടപടജി വജിവജിധ
ഘട്ടങ്ങളജിലശോണത്.
 സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധനശോ ലജിസത്  പ്രകശോരമുളള ഭൂമജിയുവട  Site,  Lay Out Plan,
Total  Station  ഉപശയശോഗജിചത്  തയ്യേശോറശോകജിയ  GEo  Reference  Map  എന്നജിവ
തയ്യേശോറശോകജി ജജിലകത് ശവണ്ടെജി  www.forestclearance .nic.in  എന്ന വവബ്കസറത്
വഴജി അശപക്ഷജിക്കുന്നതജിനുളള ജജി.പജി.എസത് സരശവ്വെ, മറത് സശോശങ്കേതജിക ശജശോലജികള്
എന്നജിവ  പുശരശോഗമജിക്കുന്നു.  നടപടജി  പൂരതജിയശോകുന്ന  മുറകത്  പട്ടയങ്ങള്
അനുവദജിക്കുന്നതശോണത്.

9 പശോലകശോടത് പശോലകശോടത്  ജജിലയജില  മണ്ണശോരകശോടത്,  ആലത്തൂര  ചെജിറ്റൂര,  പശോലകശോടത്
തശോലൂക്കുകളജിലശോയജി  01.1.1977  -നത്  മുമ്പത്  വനഭൂമജിയജില   കുടജിശയറന്ധം
നടതജിയജിട്ടുള്ള  643  അശപക്ഷകരുവട  ഭൂമജികള്  റവനവ  -  വനന്ധം
വകുപ്പുകളവട  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന  പൂരതജിയശോകജിയജിട്ടുള്ളതശോണത്.
ശജശോയജിന്റെത്  വവരജിഫജിശകഷന്  പൂരതജികരജിച  അശപക്ഷകള്  ശഫശോറസത്
പരജിശവശത്  കസറജില   അപത്  ശലശോഡത്  വചെയ്യുന്നതജിനത്  ഓശരശോ
അശപക്ഷകരുശടയുന്ധം  വവ്യക്തജിഗത  വസ്കെചത്  ലഭവ്യമലശോതതജിനശോലുന്ധം  ടജി
കസറജില   മറത്  സശോശങ്കേതജിക  തടസ്സങ്ങള്  മൂലവുന്ധം  വനന്ധം  വകുപ്പെജിവന്റെ
പരജിശവശത്  ശപശോരട്ടലജില  അനുമതജികശോവശവ്യമശോയ ഭൂമജികളവട വജിവരങ്ങള്
അപത്  ശലശോഡത്  വചെയ്യുന്നതജിനത്  കഴജിഞജിട്ടജില.  കൂടശോവത  സന്ധംയുക്ത
പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോകജി തയ്യേശോറശോകജിയ വജിസസ്തീരണ്ണശതകശോള് കൂടതല



വഹകള് ടജി അശപക്ഷകരജില ചെജിലര  നജിലവജില  കകവശന്ധം വചവരുന്നതന്ധം
വവ്യക്തജിഗത  വസ്കെച  തയ്യേശോറശോക്കുന്നതജിനശോയജി  വസ്തു  അളന്നു
തജിട്ടവപ്പെടത്തുന്നതജിനത്  അശപക്ഷകര   സന്ധംഘടജിതമശോയജി  തടസ്സന്ധം  നജില്ക്കുന്ന
സശോഹചെരവ്യന്ധം നജിലവജിലുളളതമശോണത്.  പശോലകശോടത് ജജിലയജിവല ശമല  പറഞ
ലജിസജില  ഉള്വപ്പെട്ട ധശോരശോളന്ധം ശപര  നജിക്ഷജിപ്ത വനഭൂമജിയശോയജി ശനശോട്ടജികഫ
വചെയ വഹകള് കുടജിശയറജി കകവശന്ധം വചവരുന്നതശോണത്.
 ബഹു കഹശകശോടതജിയുവട WP(C)-4501/2018 നമ്പര ശകസജിവല ഉതരവത്
പ്രകശോരന്ധം  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധനയത്  വജിശധയമശോയ  സന്ധംരക്ഷജിത
വനഭൂമജിയജില  നടതജിയ കകശയ്യേറങ്ങള് മശോത്രശമ ശകരള ഭൂമജി  പതജിച
നലകല   (01.01.1977  -നത്  മുമ്പത്  വനഭൂമജിയജില  നടതജിയജിട്ടുള്ള
കുടജിശയറങ്ങള്  ക്രമവപ്പെടതല  )  പ്രശതവ്യക  ചെട്ടങ്ങള്  1993  പ്രകശോരന്ധം
ക്രമവപ്പെടതജി  വകശോടശകണ്ടെതള്ളു  എന്നുന്ധം,  നജിക്ഷജിപ്ത  വനഭൂമജി  EFL
എന്നജിവയജിവല  കകശയ്യേറങ്ങള്  /  കുടജിശയറങ്ങള്  പ്രസ്തുത  ചെട്ടങ്ങള്
പ്രകശോരന്ധം  പരജിഗണജിശകണ്ടെതജിവലന്നുന്ധം  ഉതരവശോയജിരുന്നു.  കഹശകശോടതജി
വജിധജിവകതജിവര  WA 694/2019  ഫയല  വചെയജിരുന്നുവവങ്കേജിലുന്ധം  ആയതത്
തള്ളജി  തസ്തീരപ്പെശോകജിയജിരുന്നു.  ശമലസശോഹചെരവ്യങ്ങളള്ളതജിനശോല   നജിലവജില
ആരക്കുന്ധം  പട്ടയന്ധം  നലകജിയജിട്ടജില.  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നങ്ങള്
പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനശോയുള്ള നടപടജികള് സത്വസ്തീകരജിചവരുകയശോണത്.

10 മലപ്പുറന്ധം മലശയശോര ശമഖലയജിവല സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോകജിയജിട്ടുളളതന്ധം
674  കകവശകശോരുവട  പട്ടജിക  തയ്യേശോറശോകജിയജിട്ടുളളതമശോണത്.  എന്നശോല
ബഹു.  ശകരള കഹശകശോടതജിയുവട  08.11.2018  വല  WP(C)-4501  നമ്പര
ഉതരവത്  പ്രകശോരന്ധം  നജിക്ഷജിപ്ത  വനഭൂമജിയജിവല  കകവശകശോരകത്  പട്ടയന്ധം
ക്രമവലകരജികശോന്  പശോടജില  എന്നുളളതജിനശോല  4  കകവശകശോരകത്
മശോത്രമശോണത്  1993  വല  ശകരള ഭൂമജി  പതജിവത്  പ്രശതവ്യക ചെട്ടങ്ങള് പ്രകശോരന്ധം
പട്ടയന്ധം  നലകുവശോന് കഴജിയുന്നതത്.  ആയതജിനുളള നടപടജികള് സത്വസ്തീകരജിച
വരുന്നു..

11 ശകശോഴജിശകശോടത് ശകശോഴജിശകശോടത്  ജജിലയജില  വനന്ധം-  റവനന  വകുപ്പെത്  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന
നടതജിയജിട്ടുണ്ടെത്.    ടജി  ജജിലയജില  122  അശപക്ഷകളജിലശോയജി   45.661  വഹക്ടര
വനഭൂമജിയശോണത്  01.01.1977  നത്  മുന്പത്  കകശയ്യേറജിയതശോയജി  കവണ്ടെതജിയജിട്ടുള്ളതത്.
പ്രസ്തുത  കകവശകശോരുവട  കകവശഭൂമജികത്  പട്ടയന്ധം  നലകുന്നതജിനത്
ശകന്ദ്രശോനുമതജി ലഭവ്യമശോക്കുന്ന നടപടജികള് പുശരശോഗമജിച വരുന്നു.

12 വയനശോടത് വയനശോടത്  ജജിലയജില    1441  അശപക്ഷകളജിലശോയജി   464.003  വഹക്ടര
വനഭൂമജിയശോണത്  01.01.1977 നത് മുന്പത് കശയ്യേറജിയതശോയജി കവണ്ടെതജിയജിട്ടുള്ളതത്.
ടജി  ഭൂമജിയജില  വനന്ധം-  റവനന  വകുപ്പുകളവട  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന
നടതജിയജിട്ടുള്ളതന്ധം  വസ്കെചത്  തയ്യേശോറശോകജിയജിട്ടുളളതമശോണത്.  എന്നശോല
തയ്യേശോറശോകജിയജിട്ടുളള  വസ്കെചജില  ചെജില  നനനതകള്  വനന്ധംവകുപ്പെത്  റജിശപ്പെശോരട്ടത്
വചെയതജിവന്റെ  അടജിസശോനതജില പ്രശതവ്യക  സരശവ്വെ ടസ്തീമജിവന  വവചത്  ഇത
ഫസ്തീലഡജില  പരജിഹരജിചജിട്ടുളളതമശോണത്.  ശകന്ദ്ര  വനന്ധം-  പരജിസജിതജി
മനശോലയതജിവന്റെ  പരജിശവഷത്  ശപശോരട്ടലജില,  സന്ധംയുക്ത  പരജിശശശോധന
പൂരതജിയശോകജിയതന്ധം  അരഹരശോയവരുമശോയ  അശപക്ഷകരുവട  ഭൂമജിയുവട
വജിവരങ്ങള് അപത് ശലശോഡത് വചെയ്യുന്ന നടപടജികള് ഉടന് പൂരതജിയശോകശോന്
നടപടജി  സത്വസ്തീകരജിച  വരുന്നു.  ടജി  വജിഷയതജില  ശകന്ദ്ര  പരജിസജിതജി
മനശോലയതജിവന്റെ അനുമതജി ലഭജിക്കുന്ന മുറകത് അരഹരശോയവരകത് പട്ടയന്ധം
നലകശോന് നടപടജി സത്വസ്തീകരജിക്കുന്നതശോണത്.

13 കണ്ണൂര  കണ്ണൂര ജജിലയജില  94 ശകസുകളജിലശോയജി 9.328 വഹക്ടര ഭൂമജി 01.01.1977 നത് മുന്പത്
കശയ്യേറജിയതശോയജി കവണ്ടെതജിയജിട്ടുള്ളതന്ധം  സന്ധംയുക്തപരജിശശശോധന റജിശപ്പെശോരട്ടത്, വസ്കെചത്
മറത്  അനുബനശരഖകള്  സഹജിതന്ധം  "എ"  ശഫശോറന്ധം  തയ്യേശോറശോകജി  ചെസ്തീഫത്
കണ്സരശവറര  ഓഫത്  ശഫശോറസത്,  തജിരുവനന്തപുരതജിനത്
അയചവകശോടതജിട്ടുള്ളതമശോണത്. 



  ടജി ഭൂമജിയുവട സരശവ്വെ നടപടജികള് നടന്നുവരുന്നു. ആയതത് പൂരതസ്തീകരജിചത്
ശകന്ദ്രസരകശോരജിവന്റെ  അനുമതജികശോയജി  വവബത്  കസറജില  അപത്  ശലശോഡത്
വചെയ്യുന്നതജിനുള്ള നടപടജികള് സത്വസ്തീകരജിചജിട്ടുണ്ടെത്.

14 കശോസരശഗശോഡത് സന്ധംയുക്ത പരജിശശശോധന ശകസുകള് ഇലശോതതശോണത്.



അനുബനന  -II

ക്രമ
നമ്പര

ജജില മറുപടജി

1 തജിരുവനന്തപുരന സനയുക്ത  പരജിശശശോധന  പൂരതജിയശോയജിടജിലശോത  ശകേസുകേള
നജിലവജില് ഇല.

2 കകേശോലന ജജിലയജികല സനയുക്ത പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ളതശോണണ.  

3 പതനനതജിട പതനനതജിട  ജജിലയജികല  സനയുക്ത  പരജിശശശോധന
പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ളതശോണണ.

4 ആലപ്പുഴ  സനയുക്ത പരജിശശശോധന  ശകേസുകേള ഇലശോതതശോണണ.

5 ശകേശോടയന കേശോഞജിരപ്പള്ളജി  തശോലൂകജില് എരുശമലജി  കതകണ,  എരുശമലജി  വടകണ
ശകേശോരുശതശോടണ എനന്നീ വജിശലജുകേളജില്കപ്പടതന റവനന്യൂ റജികശോരഡുകേള
പ്രകേശോരന  ഹജില്കമന്  കസറജില്കമനണ  റജിസരവണ  വനന  എനണ
ശരഖകപ്പടുതജിയജിട്ടുള്ളതമശോയ  1454  കഹക്ടര  പ്രശദേശങ്ങളുകട
സനയുക്ത പരജിശശശോധന  പൂരതജിയശോയജിടജില.  
 ആദേജിവശോസജികേളകണ  പുറകമ  ടജിയശോളുകേളജി  നജിനന  കകേമശോറജിൽ
വശോങ്ങജി  കകേവശന  കവച്ചുകകേശോണജിരജിക്കുന  ഇതര
വജിഭശോഗതജില്കപ്പടവരുന  ടജി  പ്രശദേശങ്ങളജില്  തശോമസമുള്ളതശോണണ.
ആദേജിവശോസജി ഇതര വജിഭശോഗതജില്കപടവകര ഒഴജിപ്പജിക്കുനതജിനണ  1992
കേശോലയളവജില്  ശമന  നടതജിയജിരുനകവങജിലന  സ കശോ  ജന്നീപ്പണർ ർ
കേതജിക്കുനതളകപ്പകടയുള്ള  വലജിയ  ജനകേന്നീയ  പ്രശകശോഭന
ഉണശോയതജിനശോല്  നടപടജികേള  നജിരതജി  വയ്ക്കുകേയശോണണ  ഉണശോയതണ.
വനതജികന  സസ്വഭശോവതജില്  നജിനന  വജിഭജിനമശോയജി  സ്കൂളുകേള,
ആരശോധനശോലയങ്ങള,  ആശുപതജി  വശോണജിജജ്യ  സശോപനങ്ങള
എനജിവയുള്ള വജികേസജിത പ്രശദേശമശോയജി മശോറജി കേഴജിഞജിട്ടുള്ളതശോണണ.

 എനശോല്  ടജി  വസ്തുകളജിശന്മേല്  പടയന  നല്കുന  കേശോരജ്യതജില്
വനന  വകുപ്പണ  ആശകപന  ഉനയജിചജിട്ടുള്ളതന   ടജി  വജിഷയന
യു3/72/2022/റവ  നമ്പര  ഫയലജില്  സരകശോരജികന
പരജിഗണനയജില് ഇരജിക്കുനതമശോണണ..

6 ഇടുകജി 01.01.1977  കല  സനയുക്ത  പരജിശശശോധന  ലജിസജില്
ഉളകപ്പട്ടുവനജിടജിലശോതതജിനശോല്  ആയതജില്  ഉളകപ്പടുതണകമനണ
ആവശജ്യകപ്പടണ  കപശോതജനങ്ങളജില്  നജിനന  അശപകകേള
ലഭജിക്കുനതജികന  അടജിസശോനതജില്  ഇനജിയുന  സനയുക്ത
പരജിശശശോധന  നടശതണതശോയജി  കേശോണുന  ഭൂപ്രശദേശങ്ങളുകട
വജിശദേശോനശങ്ങള പരജിശശശോധജിച്ചുവരജികേയശോണണ.

7 എറണശോകുളന ശകേശോതമനഗലന തശോലൂകജില് കുടമ്പുഴ, കേശോരമ്പശോറ, ശകേശോടപ്പടജി,  കേടവൂര,
ശനരജ്യമനഗലന,  കുടമനഗലന  വജിശലജുകേളജിലശോയജി  4567
കകേവശകശോരുകട  1743.99  കഹക്ടര  അനഗന്നീകൃത  സനയുക്ത
പരജിശശശോധന ലജിസജില് ഉളകപ്പടജിടജിലശോതതശോയജി കേണകശോകജിയജിട്ടുണണ.
ടജി ഭൂമജി പതജിചണ നല്കേണകമനണ ആവശജ്യകപ്പടണ നജിരവധജി വജ്യക്തജികേളുന
സനഘടനകേളുന അശപക സമരപ്പജിചജിട്ടുണണ. വനന റവനന്യു വകുപ്പുകേള
ശചേരനണ  സനയുക്ത  പരജിശശശോധന  നടതജി  അരഹരശോയവകര
കേകണതജി ശകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനണ അനുമതജി ലഭജ്യമശോകജിയശോല് പതജിചണ
നല്കേശോവുനതശോണണ.



8 തൃശ്ശൂര സനയുക്ത പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ളതശോണണ.

9 പശോലകശോടണ അതരന ശകേസുകേള ഇല.

10 മലപ്പുറന മലപ്പുറന  ജജിലയജികല  മലശയശോരശമഖലകേളജികല  റവനന്യൂ  വനന
വകുപ്പുകേളുകട സനയുക്ത പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോകജിയജിട്ടുള്ളതശോണണ.

11 ശകേശോഴജിശകശോടണ ശകേശോഴജിശകശോടണ  ജജിലയജില്  വനന  റവനന്യൂ  വകുപ്പണ  സനയുക്ത
പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോയജിട്ടുണണ.  

12 വയനശോടണ വയനശോടണ  ജജിലയജില്  വന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുകേളുകട  സനയുക്ത
പരജിശശശോധന പൂരതജിയശോയജിട്ടുള്ളതശോണണ.  

13 കേണ്ണൂര 01.01.1977 നണ മുമ്പണ കകേവശന വച്ചുവരുന വനഭൂമജി ക്രമകപ്പടുതല്
(  94  ശകേസുകേളജിലശോയജി  9.328  കഹക്ടര  ഭൂമജി)  സരശവ്വേ  ശജശോലജി  (
ജജി.പജി.എസണ  ഒബ്സരശവഷന്)  നടത്തുനതജിനണ
തഹസജില്ദേശോര(എല്.ആര)  ഇരജിടജി  ശഫശോറസണ  ശറഞണ  ഓഫന്നീസര
കകേശോടജിയൂര,  തശോലൂകണ  സരകവ്വേയര  ഇരജിടജി  എനജിവര  ഉളകപ്പടുന
ടന്നീമജികന നജിശയശോഗജിചണ സരശവ്വേ നടപടജികേള തടരനണ വരുന. ആയതണ
പൂരതന്നീകേരജിക്കുന  മുറകണ  ശകേന്ദ്ര  സരകശോരജികന  അനുമതജികശോയജി
കവബണ  കസറജില്  അപണ  ശലശോഡണ  കചേയ്യുനതജിനുളള  നടപടജികേള
സസ്വന്നീകേരജിക്കുനതശോണണ.

14 കേശോസരശഗശോഡണ സനയുക്ത പരജിശശശോധന ശകേസുകേള ഇലശോതതശോണണ.



അനുബനന്ധം -III

ക്രമ നമ്പര ജജില മറുപടജി

1 തജിരുവനന്തപുരന്ധം ഭൂരഹജിതരരായ  പടജിക  വരഗ്ഗ  വജിഭരാഗതജില്  ഉള്പപ്പെടവരകക്ക്  ഭൂമജിയന്ധം
ഉടമസ്ഥവകരാശ  രരഖകളന്ധം  നല്കുന്നതജിപന്റെ  ഭരാഗമരായജി  കരാടരാകട
തരാലൂകജില് വവീരണകരാവക്ക് വജിരലജജില് രബരാകക്ക് 44 ല് റവീസരരവ 69/4 ല്
ഉള്പപട 01  പഹക്ടര 91  ച.മവീറ്റര ഭൂമജി വരാങ്ങുകയന്ധം ആയതജിരലേകരായജി
11  ഗുണരഭരാകരാകള്കക്ക്  പടയന്ധം  നല്കുന്നതജിനുള്ള  നടപടജികള്
പുരരരാഗമജിച്ചു വരുന.

2 പകരാലന്ധം വനരാവകരാശ നജിയമന്ധം  2006  പ്രകരാരന്ധം,  പകരാലന്ധം  ജജിലരാ  തലേ സമജിതജി
അന്ധംഗവീകരജിച്ച  1158  അരപകഷകരകക്ക്  കകവശരാവകരാശ  രരഖ
നല്കജിയജിട്ടുണക്ക്. കൂടരാപത ജജിലരാ കട്രൈബബ്യൂണല് മജിഷന് മുരഖന ഭൂരഹജിത
പടജികവരഗ്ഗകരാരകക്ക് വരാസരയരാഗഗ്യവന്ധം കൃഷജി രയരാഗഗ്യവമരായ ഭൂമജി വജിലേയക്ക്
വരാങജി  വജിതരണന്ധം  പചയക്ക്യക്ക്നതജിനുളള  പദ്ധതജി  (  ലേരാന്ഡക്ക്  ബരാങക്ക്)
പ്രകരാരന്ധം  അച്ചന്രകരാവജില്  രമഖലേയജില്  മുതലേരതരാടക്ക്  പടജികവരഗ്ഗ
സരങതതജില്  വളപര  പരജിതരാപകരമരായ  അവസ്ഥയജില്
തരാമസജിക്കുന്ന  മലേപണരാര  സമുദരായതജില്പപ്പെട  18  ഭൂരഹജിത
കുടന്ധംബങള്കക്ക്  വരാസരയരാഗഗ്യമരായ ഭൂമജിയന്ധം  വജിടന്ധം  മററക്ക്  അടജിസ്ഥരാന
സസൗകരഗ്യങളന്ധം  നല്കുന്നതുമരായജി  ബനപപ്പെടക്ക്,  ഭൂമജി  വജില്പനകക്ക്
തയരാറരായജി ഓഫറുകള് സമരപ്പെജിച്ചജിരുന്ന അച്ചന്രകരാവജില് രമഖലേയജില്
നജിനളള  ഭൂ  ഉടമകളപട  ഭൂമജി  ടജി  പദ്ധതജികക്ക്  അനുരയരാജഗ്യമരാപണന്നക്ക്
കപണത്തുകയന്ധം  അതനുസരജിച്ചക്ക്  ടജിയരാളകളപട  ഭൂമജി  ടജി  പദ്ധതജിയജില്
ഉള്പപ്പെടതജി വരാങ്ങുന്നതജിനരായജി ജജിലരാ കളക്ടര പചയരമരാനരായ ജജിലരാ
തലേ  പരരച്ചയ്സക്ക്  കമജിറ്റജി  കൂടകയന്ധം  തുടരനടപടജികള്  പുനലൂര
കട്രൈബല് ഡവലേപ്പമന്റെക്ക് ഓഫവീസറുപട കരാരഗ്യരാലേയതജില് സസവീകരജിച്ചു
വരുന്നതുമരാണക്ക്.  കൂടരാപത  സന്ധംയക  പരജിരശരാധനയജില്  ഉള്പപ്പെട
പടജികവരഗ്ഗ  വജിഭരാഗതജില്പപ്പെട  എലരാ  രപരക്കുന്ധം  പടയന്ധം
നല്കുന്നതജിനുളള  (രകനരാനുമതജി  ലേഭജിക്കുന്ന  മുറകക്ക്)  നടപടജികളന്ധം
സസവീകരജിച്ചു വരുന്നതരാണക്ക്.

3 പതനന്ധംതജിട പതനന്ധംതജിട  ജജിലയജില്  വനരാവകരാശ  നജിയമ  പ്രകരാരന്ധം  959
കകവശരരഖകള്  വജിതരണന്ധം  പചയജിട്ടുണക്ക്.  പതനന്ധംതജിട  ജജിലയജിപലേ
പടജികവരഗ്ഗ  വജിഭരാഗതജിപലേ  ഭൂരഹജിതരകക്ക്  ഭൂമജി  വജിതരണന്ധം
പചയ്യുന്നതജിനക്ക് ജജിലരാ കളക്ടറുപട ലേരാന്ഡക്ക് ബരാങജിരലേകക്ക് 4 ഭൂവടമകളപട
ഭൂമജി  2,80,01,862  രൂപയക്ക്  വരാങജിയജിട്ടുണക്ക്.  ടജി  ഭൂമജി  വജിതരണന്ധം
പചയ്യുന്നതജിനക്ക് ലേഭഗ്യമരായ ഭൂരഹജിതരുപട അരഹതരാ പടജിക തയരാറരാകജി
ജനകവീയ  കമജിറ്റജിയപട  അന്ധംഗവീകരാരന്ധം  വരാങ്ങുന്നതജിനുള്ള  നടപടജി
സസവീകരജിച്ചു വരുന.

4 ആലേപ്പുഴ സന്ധംയക പരജിരശരാധന രകസുകള് ഇലരാതതരാണക്ക്.



5 രകരാടയന്ധം ഭൂരഹജിതരരായ പടജിക വരഗകരാരകക്ക് ലേരാന്ഡക്ക് ബരാങക്ക് പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം
ഭൂമജി അനുവദജിക്കുന്നതജിരലേയരായജി പടജിക വരഗ വജികസന വകുപ്പെക്ക് വരാങജി,
ലേരാന്ഡക്ക് ബരാങജില് ഉള്പപ്പെടതജിയ മവീനച്ചജില് തരാലൂകജില് രമരാനജിപ്പെള്ളജി
വജിരലജജില് രബരാകക്ക് നമ്പര 3 ല് റവീസരരവ നമ്പര 8/5 ല് പപ്പെട 87.20
ആര ഭൂമജി  വജിതരണന്ധം  പചയ്യുന്നതജിനുള്ള നടപടജികള് നടനവരുന.
ഗുണരഭരാകരാകപള  പതരപഞ്ഞെടക്കുന്നതുമരായജി  ബനപപ്പെട
നടപടജിക ള്  ഐറ്റജിഡജിപജി  രപ്രരാജക്ടക്ക്  ഓഫവീസറുപട  കരാരഗ്യരാലേയതജില്
സസവീകരജിച്ചു  വരുന്നതരായന്ധം  ജനകവീയ  കമറ്റജിയജില്  588  രപരുപട
ഗുണരഭരാക്തൃ  പടജിക  അന്ധംഗവീകരജിച്ചതരായന്ധം  ഐറ്റജിഡജിപജി  രപ്രരാജക്ടക്ക്
ഓഫവീസര 20-04-2022 ല് റജിരപ്പെരാ ടക്ക് പചയജിട്ടുണക്ക് ർ .

6 ഇടകജി ഭൂരഹജിതരാരരായ  പടജിക  വരഗ്ഗ  വജിഭരാഗതജില്പപ്പെട  കൂടന്ധംബങള്കക്ക്
വരാതജിക്കുടജി  വജിരലജജില്പപ്പെട  63.57  ആര  ഭൂമജിയന്ധം  പവളളജിയമറ്റന്ധം
വജിരലജജില് പപട  362.89  ആര സ്ഥലേവന്ധം  വജിലേ  നല്കജി  ഏപറ്റടതക്ക്
നല്കുന്നതജിനക്ക്  അന്ധംഗവീകരാരന്ധം  നല്കജി  സരകരാര  ഉതരവക്ക്
പുറപപ്പെടവജിച്ചജിട്ടുളളതരാണക്ക്.  ആയതജില്  അടജിയന്തജിര  തുടരനടപടജികള്
സസവീകരജിക്കുന്നതജിനരായജി രപ്രരാജക്ടക്ക് ഓഫവീസര,  ഐ.റ്റജി.ഡജി.പജി  ഇടകജികക്ക്
നജിരരദ്ദേശന്ധം  നല്കജിയജിട്ടുളളതുന്ധം  തുടരനടപടജികള്  സസവീകരജിച്ചു
വരുന്നതുമരാണക്ക്.

7 എറണരാകുളന്ധം 2016  മുതല്  എറണരാകുളന്ധം  ജജിലയജില്  ടജി.ആര.ഡജി.എന്ധം  മുരഖന  99
രപരകക്ക്  10  പസന്റെക്ക്  ഭൂമജി  വവീതന്ധം  രനരഗ്യമന്ധംഗലേപത കൃഷജിഫരാമജിലന്ധം,  "
അരഹജിക്കുന്ന ഭൂമജി  ആദജിവരാസജികള്കക്ക്  സസന്തന്ധം"  പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം  9
രപരകക്ക്  25  പസനന്ധം  2  രപരകക്ക്  30  പസന്റെക്ക് ഭൂമജി വവീതവന്ധം അനുവദജിച്ചക്ക്
നല്കജിയജിട്ടുണക്ക്.  ഭൂരഹജിതരകക്ക്  ഭൂമജി  വരാങജി  നല്കുന്ന  ലേരാന്റെക്ക്  ബരാങക്ക്
പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം ലേഭഗ്യമരായ അരപക്ഷകളജില് നജിനന്ധം  5  ഭൂഉടമകളജില്
നജിനന്ധം ഭൂമജി  വരാങജി ആദജിവരാസജി പുനരധജിവരാസ മജിഷനുരവണജി ജജിലരാ
കളക്ടറുപട രപരജില് രജജിസ്റ്റര പചയജിട്ടുണക്ക്. ഏപറ്റടത ആപക ഭൂമജിയപട
വജിസവീരണന്ധം 253.91 ആര ആണക്ക്. ആയതക്ക് ഉടന് തപന്ന രപരാട്ടുകളരാകജി
ഭൂരഹജിതരകക്ക് വജിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതരാണക്ക്.

8 തൃശ്ശൂര a)  1993  പലേ  രകരള  ഭൂമജിപതജിച്ചനല്കല്  (01.01.1977  നക്ക്  മുമ്പുളള
വനഭൂമജി കുടജിരയറ്റങള് ക്രമപപ്പെടതല്) പ്രരതഗ്യക ചടങള് പ്രകരാരന്ധം
പടയതജിനരായജി  ലേഭജിച്ച  70  അരപക്ഷകളജില്  37  രപരകക്ക്  (2.9182
പഹക്ടര)  പടയന്ധം അനുവദജിച്ചക്ക്  നല്കജിയജിട്ടുളളതരാണക്ക്.  രശഷജിക്കുന്ന  33
അരപക്ഷകളജില് പടയനടപടജി തസരജിതപപ്പെടത്തുന്നതജിനരായജി ജജിലയജിപലേ
പടജികവരഗ്ഗരകരാളനജികള്  രകനവീകരജിച്ചക്ക്  അദരാലേതക്ക്
സന്ധംഘടജിപ്പെജിക്കുന്നതജിനക്ക് തവീരുമരാനജിച്ചജിട്ടുണക്ക്.
b)  പടജികവരഗ്ഗ  -  രഗരാത്ര  വജിഭരാഗങളപട  ഉന്നമനതജിനരായജി
ആദജിവരാസജി  പുനരധജിവരാസ  വജികസന  മജിഷന്  (ടജി.ആര.ഡജി.എന്ധം)
മുരഖന തൃശ്ശൂര ജജിലയജില് "ആശജിക്കുന്ധം ഭൂമജി ആദജിവരാസജികള്കക്ക് സസന്തന്ധം"
പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം 21 രപരക്കുന്ധം പസറജിബ്രല് പരാള്സജി രരരാഗന്ധം ബരാധജിച്ച
ഒരരാള്ക്കുന്ധം കൂടജി ആപക 22 രപരകക്ക് ഭൂമജി അനുവദജിച്ചക്ക് നല്കജിയജിട്ടുണക്ക്.
c)  വനതജിനുളളജില്  തരാമസജിക്കുന്ന  പടജിക  വരഗ്ഗ  കുടന്ധംബങള്കക്ക്
വനരാവകരാശ  നജിയമപ്രകരാരവന്ധം  ഭൂമജി  അനുവദജിച്ചക്ക്  വരുനണക്ക്  .
വഗ്യകജിഗത  വനരാവകരാശ  നജിയമപ്രകരാരമുളള  അരപക്ഷകളജില്
നരാളജിതുവപര  823  കടറ്റജിലകള്  (899.89  ഏകര)  വജിതരണന്ധം
നടതജിയജിട്ടുളളതരാണക്ക്.

9 പരാലേകരാടക്ക് പരാലേകരാടക്ക്  ജജിലയജില്  രകന  വനന്ധം  പരജിസ്ഥജിതജി  മനരാലേയതജിപന്റെ
രസ്റ്റജക്ക് 1 & 2 കജിയറന്സക്ക് ലേഭജിച്ച 4361.30 പഹക്ടര (10,772.42 ഏകര)



നജിക്ഷജിപ്ത  വനഭൂമജി  പടജിക  വരഗ്ഗരാന്ധംഗങളപട  പുനരധജിവരാസതജിനരായജി
നവീകജിപവച്ചജിരുന.  ആയതജില് നജിനന്ധം പക.എസക്ക്.ടജി  ആക്ടക്ക് പസക്ഷന്
10,  വനരാവകരാശ നജിയമന്ധം എന്നജിവ പ്രകരാരന്ധം ആപക 1010.90  പഹക്ടര
ഭൂമജി  അരഹരരായ  പടജികവരഗ്ഗ  വജിഭരാഗകരാ കക്ക്  വജിതരണന്ധംർ
നടതജിയജിട്ടുണക്ക്.

മറ്റു വകുപ്പുകളജില് നജിനന്ധം (ഇറജിരഗഷന് വകുപ്പെക്ക്) ലേഭഗ്യമരായ 8.42 പഹക്ടര
ഭൂമജി  പക.എസക്ക്.ടജി.  ആക്ടക്ക്  പസക്ഷന്  10  പ്രകരാരന്ധം  അരഹരരായ
പടജികവരഗ്ഗ വജിഭരാഗകരാരകക്ക് വജിതരണന്ധം നടതജിയജിട്ടുണക്ക്. ഭൂരഹജിതരരായ
പടജികവരഗ്ഗകുടന്ധംബങള്കക്ക്  ഭൂമജി  വരാങജി  നല്കുന്ന  ലേരാന്റെക്ക്  ബരാങക്ക്
പദ്ധതജിയജിലൂപട  ഏപറ്റടത  2.958  പഹക്ടര  ഭൂമജി  അരഹരരായ
ഗുണരഭരാകരാകള്കക്ക് അളന്നക്ക് തജിരജിച്ചക്ക് നല്കജിയജിട്ടുണക്ക്.
 വനരാവകരാശ  നജിയമന്ധം  2006  നടപ്പെജിലേരാക്കുന്നതുമരായജി  ബനപപ്പെടക്ക്
ലേഭഗ്യമരായ  അരപക്ഷകളജിരന്മേല്  സരപവ  നടപടജികള്  പൂരതജിയരാകജി
SLC/ DLC എന്നജിവ അന്ധംഗവീകരജിച്ച അരപക്ഷകളജില് കകവശരാവകരാശന്ധം
/ സരാമൂഹജികരാവകരാശന്ധം എന്നജിവ നല്കജി വരുനണക്ക്.

10 മലേപ്പുറന്ധം ഭൂരഹജിതരരായ പടജിക  വരഗ്ഗ വജിഭരാഗതജില്പപ്പെടവരകക്ക്  രകനരാനുമതജി
ലേഭജിച്ചക്ക്  വനന്ധംവകുപ്പെക്ക്  റവനന്യു  വകുപ്പെജിനക്ക്  കകമരാറജിയ  നജിക്ഷജിപ്ത
വനഭൂമജിയജില് പടയവന്ധം വനരാതജിരതജികക്ക് ഉളളജില് തരാമസജിക്കുന്നവരകക്ക്
രകന  വനരാവകരാശ  നജിയമന്ധം  2006  പ്രകരാരന്ധം  കകവശരാവകരാശ
രരഖയമരാണക്ക് നല്കുന്നതക്ക്.
a)  രകന വനന്ധം പരജിസ്ഥജിതജി മനരാലേയതജിപന്റെ  2003  പലേ രസ്റ്റജക്ക്  I,
2004  പലേ  രസ്റ്റജക്ക്  II  കജിയറന്സുകള്  പ്രകരാരന്ധം  മലേപ്പുറന്ധം  ജജിലയജില്
203.64 പഹക്ടര നജിക്ഷജിപ്ത വനഭൂമജിയരാണക്ക് പടജിക വരഗ്ഗ വജിഭരാഗങള്കക്ക്
പതജിച്ചു പകരാടക്കുവരാനുളളതക്ക്. ആയതജില് വനന്ധം വകുപ്പെജില് നജിന്നക്ക് റവനന്യു
വകുപ്പെജിനക്ക് കകമരാറജികജിടജിയ 10 പഹക്ടര ഭൂമജി 20.02.2019 നക്ക് 34 പടജിക
വരഗ്ഗ കുടന്ധംബങള്കക്ക് പതജിച്ചക്ക് പകരാടതജിട്ടുളളതരാണക്ക്. 2020  ല് വനന്ധം
വകുപ്പെജില് നജിന്നക്ക് റവനന്യു വകുപ്പെജിനക്ക് വജിട്ടുകജിടജിയ 107.1164 പഹക്ടര നജിക്ഷജിപ്ത
വനഭൂമജി  പപരാതു  ആവശഗ്യതജിനുളളവ  അടകന്ധം  1254  രപരാട്ടുകളരാകജി
തജിരജിക്കുകയന്ധം  ആയതജിരലേകക്ക്  ഭൂരഹജിതരരായ  പടജിക  വരഗ്ഗ
വജിഭരാഗങളജില് നജിനന്ധം അരപക്ഷ ക്ഷണജിക്കുകയന്ധം പചയജിട്ടുണക്ക്. ആപക
ലേഭജിച്ചജിട്ടുളള  1709  അരപക്ഷകളജില്  പടജിക  വരഗ്ഗ  വജിഭരാഗങള്കക്ക്
പതജിച്ചു പകരാടക്കുന്നതജിനുളള തുടരനടപടജികള് സസവീകരജിച്ചു വരുന.
b)  23.10.2013  പലേ  ഉതരവക്ക്  84/2013/പ.ജ.പ.വ.വജി.വ  നമ്പര
ഉതരവക്ക്  പ്രകരാരന്ധം  സന്ധംസ്ഥരാനതക്ക്  ഭൂരഹജിതരരായ  പടജിക  വരഗ്ഗ
വജിഭരാഗങള്കക്ക് പരമരാവധജി  10  ലേക്ഷന്ധം രൂപ വപര ഉപരയരാഗജിച്ചക്ക്  ഭൂമജി
വരാങജി നല്കുന്ന പദ്ധതജി നജിലേവജിലണക്ക്. ഈ പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം 2019 ല്
പ്രളയതജില് വവീടന്ധം സ്ഥലേവന്ധം നഷ്ടപപ്പെട മലേപ്പുറന്ധം ജജിലയജിപലേ നജിലേമ്പൂര
തരാലൂകജില് ചളജികല് പടജികവരഗ്ഗ രകരാളനജിയജിപലേ 34 കുടന്ധംബങള്കക്ക്
എടകര വജിരലജക്ക് മലേച്ചജി (പചമ്പന്പകരാലജി) യജിപലേ 2.1327 പഹക്ടര ഭൂമജി
വജിലേ പകരാടതക്ക് വരാങജി പതജിച്ചക്ക് നല്കജി പുനരധജിവസജിപ്പെജിച്ചജിട്ടുണക്ക്.

11 രകരാഴജിരകരാടക്ക് രകരാഴജിരകരാടക്ക്  ജജിലയജിപലേ  ഭൂരഹജിതരരായ  പടജികവരഗ്ഗകരാരകക്ക്  ലേരാന്റെക്ക്
ബരാങക്ക് പദ്ധതജി പ്രകരാരന്ധം സസകരാരഗ്യ വഗ്യകജികളജില് നജിനന്ധം ഭൂമജി വരാങജി
പടയന്ധം നല്കജി വരുന.

12 വയനരാടക്ക് ഭൂരഹജിത പടജികവരഗ്ഗ വജിഭരാഗങള്കക്ക് ഭൂമജി അനുവദജിക്കുന്നതക്ക് പ്രരതഗ്യക
അരപക്ഷ ക്ഷണജിച്ചജിടരാണക്ക്. ജജിലരാ തലേതജിലന്ധം, പഞരായതക്ക് തലേതജിലന്ധം
രൂപവീകരജിച്ചജിട്ടുളള സമജിതജി മുരഖന പരജിരശരാധന നടതജി തയരാറരാകജിയ
ലേജിസ്റ്റജില് നജിനന്ധം അരഹരരായ ഗുണരഭരാകരാകപള തജിരപഞ്ഞെടക്കുന.
ഇങപന  തയരാറരാകജിയ  ലേജിസ്റ്റക്ക്  പടജിക  വരഗ്ഗ  വകുപ്പെജില്  നജിനന്ധം



ലേഭജിക്കുന്ന  മുറകക്ക്  ഭൂമജി  സരരവ്വേ  പചയക്ക്  പസ്കെച്ചക്ക്,  മഹസര  എന്നജിവ
തയരാറരാക്കുകയന്ധം നജിക്ഷജിപ്ത വനഭൂമജി പതജിച്ചു നല്രകണ രകസുകളജില്
ഗുണരഭരാകരാകളപട  രഫരാരടരാ  പതജിച്ച  കകവശരരഖകള്  റവനന്യു
വകുപ്പെജില് നജിനന്ധം നല്കജി വരുന.
 കൂടരാപത  ലേരാന്റെക്ക്  ബരാങക്ക്  പദ്ധതജിയജില്  ഭൂമജി  വജിലേകക്ക്  വരാങജി  പതജിച്ചു
നല്കുന്ന  രകസുകളജില്  2001  പലേ  ഭൂമജി  പതജിവക്ക്  ചട  പ്രകരാരമുളള
നടപടജി സസവീകരജിച്ചക്ക് എ രഫരാറതജില് പടയവന്ധം നല്കുന.

13 കണ്ണൂര കണ്ണൂര  ജജിലയജില്  DLC,  SDLC  കമജിറ്റജികള്  രൂപവീകരജിച്ചക്ക്  പടയന്ധം
നല്കുന്നതജിനുളള നടപടജികള് സസവീകരജിച്ചജിട്ടുണക്ക്.

14 കരാസരരഗരാഡക്ക് സന്ധംയക പരജിരശരാധന രകസുകള് ഇലരാതതരാണക്ക്.


